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Skolemiljø og relasjoner
Kvalitetsmål Tegn på god praksis

Alle elever opplever et 
trygt og godt 
skolemiljø

• Elevene trives på skolen
• Alle elever opplever at de har venner og noen å være sammen med 

skolen. 
• Elevene opplever at lærerne bryr seg. 
• Elevene løser konflikter på en konstruktiv måte

Ansatte i skolen 
fremstår som tydelige 
og samstemte voksne i 
arbeidet for et trygt og 
godt skolemiljø

• Ansatte har en positiv relasjon til hver enkelt elev.
• Ansatte tar ansvar for alle elevene
• Ansatte har sammen med elevene innarbeidet tydelige regler med 

konsekvenser og rutiner for elevgruppen.
• Ansatte samarbeider om å utvikle skolemiljøet

Foreldre og FAU er 
involvert i arbeidet 
med et godt skole- og 
klassemiljø.

• Forventingene mellom skole og foreldre er avklart. 
• Kommunikasjonen mellom hjem og skole er god
• Foreldre har reell medvirkning.
• Foreldrene er med på å skape et skolemiljø som fremmer helse, 

trivsel og læring.

Skolen er en lærende 
organisasjon som 
forbedrer seg gjennom 
kollektive prosesser.

• Skolen har en god praksis for å sikre et trygt og godt skolemiljø
• Skolen har en felles plattform for det pedagogiske arbeidet.
• Beslutninger som er fattet følges lojalt opp av alle ansatte.
• Skolen får tydelige styringssignal og blir fulgt av skoleeier

Praksis
som er 
god

Praksis 
som kan 
bli bedre



Tegn på god praksis



• Kvalitetsmål (1): Alle elever opplever et trygt og godt 
skolemiljø

• Tegn Elevene trives på skolen
• Tegn: Alle elever opplever at de har venner og noen å 

være sammen med skolen
• Det store flertallet av elevene vi har intervjuet, gir 

uttrykk for at de trives på skolen. Dette knyttes særlig 
til det at de har venner og noen å være sammen 
med. Dette støttes også av utsagn i vårt møte med 
foreldrene. Våre klasseroms- og 
friminuttsobservasjoner bekrefter dette inntrykket.



• Tegn: Elevene opplever at lærerne bryr seg. 
• De fleste elever opplever at lærerne bryr seg 

om dem og griper inn når det er konflikter 
mellom elever. Men andre elever hevder at det 
er forskjell mellom lærerne på dette punktet, og 
de skulle ønske at flere lærere kunne bry seg 
mer.



• Kvalitetsmål (2): Ansatte i skolen fremstår 
som tydelige og samstemte voksne i 
arbeidet for et trygt og godt skolemiljø

• Tegn: Ansatte har en positiv relasjon til 
hver enkelt elev.

• Tegn Ansatte tar ansvar for alle elevene
• I intervju gir de ansatte uttrykk for at de legger 

vekt å ha en positiv relasjon til og ta ansvar for 
elevene, særlig på sitt trinn. 
I akutte situasjoner, forteller lærerne, griper 
lærerne inn uavhengig av hvilket trinn eleven 
tilhører.



• Tegn: Ansatte har sammen med elevene 
innarbeidet tydelige regler med 
konsekvenser og rutiner for elevgruppen.

• Vi har sett klasseregler i alle klasserom. Disse 
reglene er utviklet i den enkelte klasse i 
samarbeid mellom elevene og lærerne. Både 
lærere og elever peker på at det gjenstår et 
arbeid mht hvordan reglene skal praktiseres.



FAU/foreldrene
Foreldrene er fornøyde med at
• skolen har gode rutiner for tilbakemeldinger og beskjeder
• skolen tar tilbakemeldinger fra foreldrene alvorlig, og den 

forsøker å endre praksis om nødvendig 
• skolen jobber bra med klassemiljø og rutiner mellom annet 

for å håndtere konflikter elevene imellom
Foreldrene mener at skolen kan bli bedre til 
• tilpasset opplæring for eksempel mht lese- og skrivevansker 

på småtrinnet 
• det å sende bøker med elevene hjem slik foreldrene bedre 

kan støtte læringsarbeidet.
• å bekjempe både åpen og skjult mobbing



• Foreldrene ønsker at 
• skolen får en læringsplattform med tilgang på 

informasjon, læringsressurser og 
samarbeidsmuligheter. 

• skolen skal arbeide for mer arbeidsro i timene.



Kvalitetsmål (3): Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med 
et godt skole- og klassemiljø.
• Tegn: Kommunikasjonen mellom hjem og skole er god
• FAU mener at kommunikasjonen mellom skole og heim er 

jevnt god, men ser også at kontakten er gjensidig 
personavhengig

• Tegn: Foreldre har reell medvirkning.
• Foreldre mener at de har generell god medvirkning forutsatt at 

de bruker mulighetene dette gir og spiller på lag med skolen.
• Tegn: Foreldrene er med på å skape et skolemiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring.
• FAU formidlet en tydelig vilje til et tettere og bedre samordnet 

samarbeid mellom skole og heim. Foreldrene viste til noen 
aktiviteter som de er delaktige i og uttrykte en vilje til å 
forsterke denne type innsats (for eksempel «åpen dag» på 
skolen)



Praksis som kan bli bedre



• Kvalitetsmål (1): Alle elever opplever et 
trygt og godt skolemiljø

• Tegn: Elevene løser konflikter på en 
konstruktiv måte

• De aller fleste elevene har det i utgangspunktet 
bra på skolen. Noen elever nevner at de 
gjennom skolens programmer har lært hvordan 
de kan forebygge og løse konflikter. Likevel 
synes det som om konflikter av ulike slag 
forekommer relativt hyppig, både lette og 
tunge. Dette skaper utrygghet for mange 
elever.



• Kvalitetsmål (3): Foreldre og FAU er 
involvert i arbeidet med et godt skole- og 
klassemiljø.

• Tegn: Forventingene mellom skole og 
foreldre er avklart. 

• Forventningene mellom foreldre og skole er 
ikke godt nok avklart og skrevet ned. Slike 
forventninger er «ferskvare» og bør fornyes 
med jevne mellomrom.



Kvalitetsmål (4): Skolen er en lærende organisasjon som forbedrer seg 
gjennom kollektive prosesser.
• Vi har merket oss at skolens møtetid i stor grad går med til morgenmøter. Disse 

møtene går med til å løse oppgaver den aktuelle dagen. Skolen blir omtalt som en 
«brannslukningsskole». Teamtid på ettermiddag brukes til å planlegge mellom annet 
kortsiktige fellestiltak.

• Skolen kan vise til en lang rekke prosjekter og aktiviteter, men vi har et absolutt 
inntrykk av at de ansatte har lite erfaring med arbeidsmåter og prosesser i 
kollektivt utviklingsarbeid som skaper et bedre læringsmiljø for elevene.

• Det vi nevner her, er karakteristisk for det som omtales som en 
løst koblet organisasjon der det er liten sammenheng mellom 
leddene, overordnede planer og den daglige praksis i 
klasserommene.

• Våre klasseromsobservasjoner tyder på at læringsaktivitene på skolen er sterkt 
preget av tradisjonell, lærer- og lærebokstyrt undervisning. Elevaktive og 
problemløsende metoder har vi sett lite brukt. Elevene sier at de trives best i fag 
hvor de får være aktivt deltakende. Det betyr at elevene i slike sammenhenger er 
motiverte for læring. Det er all grunn tro at et elevaktivt læringsmiljø vil ha positiv 
virkning på skolemiljøet



• Tegn: Skolen har en god praksis for å sikre 
et trygt og godt skolemiljø

• I intervju med lærere og ledelse kommer det 
fram at skolen pr i dag ikke har en kollektiv og 
varig praksis for å sikre og utvikle et godt 
skolemiljø. Mange ansatte er opptatt av dette 
temaet og viser til enkelttiltak, men erkjenner 
samtidig at skolen som organisasjon ennå ikke 
har arbeidet med disse utfordringene i 
fellesskap.



• Tegn: Skolen har en felles plattform for det 
pedagogiske arbeidet.

• Det er helt entydig at skolen pr i dag ikke har 
en pedagogisk plattform. Flere uttrykker et 
behov for en plattform for det pedagogiske 
arbeidet.



• Tegn: Beslutninger som er fattet følges 
lojalt opp av alle ansatte.

• Lojalitet til fattede beslutninger i skolen som 
helhet varierer i stor grad. På teamnivå er man 
i større grad lojal. Flere peker på at det er tre 
skoler i skolen, og at svært ulike praksiser får 
utvikle seg. Det blir pekt på at det er en 
manglende «vi-skole-tenkning», og mange ser 
på det som et problem.



• Tegn: Skolen får tydelige styringssignal og 
blir fulgt av skoleeier

• Lærerne nevner ulike styringssignaler fra 
skoleeier, for eksempel handlingsplan for 
elevene sitt psykososiale skolemiljø og forskrift 
for ordensreglement i kommunen. 

• Lærerne oppfatter skoleeier som usynlig og 
kan ikke peke på saker som har blitt fulgt opp 
av kommunenivå.

•



• Denne gode praksisen har vi også funnet på 
skolen:

• Skolen er preget av positiv omgangsform. Vi 
har opplevd en vennlighet og imøtekommenhet 
både fra elevens, de ansatte og ledelsens side.

• Skolen er preget av en positiv vilje og omtanke 
for elevene. 

• Skolen har samlet sett et godt utgangspunkt for 
videre utvikling for elevenes og de ansatte 
beste.



Elevrådet 
• I løpet av vurderingsuken fant vi det nyttig å 

innkalle til en kort samtale med elevrådet. Vi 
anser at det er viktig at elevrådet tar 
medansvar for å utvikle skolemiljøet. I samtalen 
kom det fram at elevrådet spiller en beskjeden 
rolle i skolesamfunnet. De kunne ikke peke på 
saker de tidligere har fått gjennomslag for og 
kunne ikke nevne hvordan de i fortsettelsen 
kunne gjøre en forskjell for skolemiljøet. 
Elevrådet har i sitt arbeid ikke direkte kontakt 
med skolens ledelse.



Spørsmål til refleksjon:
Mer effektiv bruk av fellestid: Lærerne forteller 
at de i møter bruker mye tid til å løse utfordringer 
fra dag til dag. Dersom dere i felleskap utarbeider 
felles rutiner og prosedyrer for slike utfordringer, 
hvor mye tid vil dere vinne inn til bruk for 
langsiktig utviklingsarbeid? 
Mer varierte og elevaktive arbeidsmetoder: 
Dersom dere i større grad tar i bruk mer 
elevaktive arbeidsmetoder, i hvilken grad mener 
dere at dette vil føre til et bedre lærings-og
skolemiljø? 



• Enda et prosjekt - Hvordan få utbytte av et 
utviklingsprosjekt: Skolen skal fra nyttår gå 
inn i det nasjonale prosjektet «Inkluderende 
barnehage og skolemiljø». Sett i lys av 
erfaringer som skolen har med tidligere 
prosjekter, hva bør dere gjøre for at dette 
prosjektet skal styrke skolemiljøet? Vær 
konkrete 
– hva må skoleledelsen gjøre?
– hva må teamlederne gjøre?  
– hva må lærerne gjøre?
– hva må skoleeier gjøre?



Drøft påstanden: Skolen har for mange 
utviklingsområder, nye som gamle (mellom annet 
Zero, Mitt valg, Lesson study, VfL, Ungdomstrinn 
i utvikling) I hvilken grad er disse blitt en integrert 
del av skolens pedagogiske praksis? Bør noen 
legges til side, og bør noen eventuelt 
videreføres?



Eksempel på hvordan en slik prosess kan gjennomføres
• Innen to uker etter vurderingen: skoleledelsen lager en 

milepælsplan for etterarbeidet og sender i kopi til koordinator i 
veilederkorpset  (kesni@hotmail.com)

• Milepælsplanen bør ha mål og ansvarsfordeling
• Personalet blir involvert i det videre arbeidet med tiltakene i 

milepælsplanen
• Etter cirka et halvt år: Skoleeier har møte med skoleledelsen 

for å følge prosessen
• Innen juni 2019: Skolen og skoleeier -gjerne med støtte fra 

veilederkorpset - har nytt møte for å se hva som har skjedd av 
endringer
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